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พร้อมรับใบวฒิุบตัรฟรีทุกท่ีนัง่!!!  
  

เทคนิคการขาย เพ่ือการเป็นมืออาชีพขัน้เทพ 2023 
   รอบวนัจนัทร์ท่ี  16  มกราคม  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวนัศุกร์ท่ี  10  มีนาคม  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวนัศุกร์ท่ี  12 พฤษภาคม  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวนัศุกร์ท่ี  14  กรกฎาคม 2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวนัพฤหสับดีท่ี  14  กนัยายน  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวนัจนัทร์ท่ี  13  พฤศจิกายน  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขมุวทิ 20  ใกล ้BTS อโศก  กรุงเทพ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 
  
 

รบัส่วนลดพิเศษ  สมคัร 3 ท่านเขา้ฟรเีพิ่ม 1 ท่านทันที !!! 
วทิยากร :  อาจารยป์ระเสริฐ สุขไพบูลยก์ุล 

 

หลกัการและเหตุผล 
 การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอนัดบัแรก เพราะปัจจุบนันกัขายมคีวามคลา้ยเหมอืนกนัมาก
จนเกนิไป กล่าวคอื พนกังานขายไม่ไดแ้สดงบทบาททางการขายทีส่มบูรณ์ จงึมใีหเ้หน็บ่อยว่า พนกังานขายสว่น
ใหญ่จะเน้นแต่การน าเสนอขายเพยีงอย่างเดยีว แต่ไม่เขา้ใจความตอ้งการ น าเสนอไดไ้ม่ตรงจุดหรอืแมแ้ต่การขจดั
ขอ้ขอ้งใจหรอืการจบัประเดน็ในการเจรจาต่อรอง อกีทัง้ ในยุคนี้ประเดน็ใหม่กม็าทา้ทายพนกังาน คอื หากมวัแต่
คน้หาปัญหาลูกคา้จนลมืการเสนอไอเดยีกถ็อืว่าแนวทางการขายทีเ่กบ็ปัญหาดา้นเดยีวกถ็อืว่าล้าหลงั ดงันัน้ การ
ขายขัน้เทพ หมายถงึ คุณจะเป็นนกัขายทีม่แีนวทางในการเสนอไอเดยีเพือ่สรา้งประสบการณ์ใหม่ใหก้บัลูกคา้ของ
คุณเอง 
 
ส่ิงท่ีได้รบั 

1)  ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึกระบวนการขายยุคใหม่ทีน่กัขายมอือาชพีควรปฎบิตัเิพือ่ต่อสูก้บัยุค AI 
2)  ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึยุทธวิธิกีารเขา้ถคึวามตอ้งการงของลูกคา้ 
3)  ผูเ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหป์ระเภทลูกคา้ เพือ่การน าเสนอการขายทีต่รงใจไดอ้ย่างมอือาชพี 
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4)  ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวทางในการน าเสนอไอเดยีและวธิกีารแกไ้ขปัญหาเพือ่สง่เสรมิโอกาสทางการ
ขาย 
5)  ผูเ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหจุ์ดเด่นของสนิคา้ และหาจุดขายของสนิคา้ทีเ่หนือคู่แข่งได ้
6)  ผูเ้ขา้อบรมพฒันาเทคนิคการขจดัขอ้ขอ้งใจเพือ่น าลูกคา้ไปสูก่ารเจรจาต่อรอง 
7)  ผูเ้ขา้อบรมสามารถพฒันาเทคนิคปิดการขายและสรา้งประตูปิดการขายไดอ้ย่างไม่ยาก 
 

หวัข้อการอบรม 

ศิลปะการขายสินคา้ใหไ้ดร้าคา 

•      ลว้งลบั “กลลวงการขาย” ใหไ้ดย้อด 

•      “ยอดขายทะลุเป้า" ตอ้งรู้หลกัจิตวิทยา 
•      Workshop ขายเหมือนกนัต่างกนัอยา่งไร 
•      "CUSTOMER’S RAT" ลูกคา้คือหนู ตอ้งจบัหนูใหอ้ยูห่มดั 

4 TOOLS การใช ้4 อาวธุเพื่ออ่านเกมขายเพิ่มยอด 

•     CUSTOMER INSIGHT เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกคา้ 
•      ปรับจุดยนืสร้างสัมพนัธ์ก่อนซ้ือขาย ใหง้่ายแบบไม่ตอ้งขาย 
•      เสกมนตร์ลบัสร้างความต่างทางการขาย ใหเ้ห็นตวัคุณแบบแตกต่าง 
•      Workshop การอ่านลูกคา้ 4 แบบ และการแสดงออกต่อการคุยท่ีตรงกนั 

BENEFIT วิเคราะห์จุดเด่นของสินคา้และส่ิงท่ีลูกคา้สนใจ 

•      "กระจก" สะทอ้นขอ้ขอ้งใจขจดัขอ้โตแ้ยง้ 
•      การสวนกลบัเชิงบวกพิชิตใจ ขจดัขอ้ขอ้งใจใหไ้ม่กระทบความรู้สึก 

•      กฎเหลก็เจรจาและปิดการขายท่ีทรงพลงัจนสร้างประตูปิดการขายได้ 
ไพ ่3 ใบ สู่การโนม้นา้วใหส้ าเร็จ 

•      CLOSE SELLING ปิด ตดั จบ 3 เทคนิคสร้างยอดขาย 
•      กลยทุธ์สรุปการขายแบบนกัขายขั้นเทพ 

•      สรุปการบรรยาย 
 
กลุ่มเป้าหมาย  >>  เหมาะส าหรบัพนักงานขายทุกระดบั 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ขนมเบรค ชา กาแฟ  2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 เขา้ฟรีเพ่ิม + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลกัสูตรอ่ืน ๆ  เพิ่มเติมไดท่ี้น่ี  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองท่ีนัง่  ติดตอ่เพ่ิมเติมไดท่ี้     คุณธนนนัท ์    090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
 
 
รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   
  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหกั ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บรษิัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจง้ยกเลิก: 1. ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไมเ่สียคา่ใชจ่้าย 
2. กรณีท่ีทา่นแจง้ยกเลิกก่อนวนัสมัมนาก่อนวนังาน  1-7 วนั บริษทัฯ จะหกัคา่ธุรการ ร้อยละ 30 ของคา่สมคัร  
3.และในกรณีท่ีทา่นยกเลิกในวนัสมัมนาหรือไมม่าตามท่ีส่งใบสมคัรมาแลว้   บริษทัฯจะไมคื่นเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากทา่นยงัไมช่ าระคา่สมัมนา  ทาง
บริษทั ตอ้งขอเกบ็คา่ธุรการจ านวน  30 %  ทนัที    
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